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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
από το υπ’ αριθ. 13/2019 Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Βέροιας 
 
Αρ. αποφ. 255/2019 Περίληψη 

Έγκριση για τον ορισμό νέας καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας 
υποβολής και αποσφράγισης προσφορών του δημόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή 
εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης τ.κ Διαβατού 
Δήμου Βέροιας», σύμφωνα με την σχετική Εισήγηση της αρμόδιας 
Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 
Στην Βέροια σήμερα 01 Οκτωβρίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., 
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο στην Αίθουσα συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από την με ημερομηνία 01/10/2019 γραπτή πρόσκληση με αρ. 
πρωτ. 4228 του κου. Προέδρου, που δόθηκε σ’ όλους τους συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 του Ν.1069/80 και με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 
αφού επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη. 
 

Παρόντες:  Απόντες:  
Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 

 
1) Ορφανίδης Γεώργιος - Πρόεδρος 1) Μωϋσιάδης Νικόλαος 
2) Γουλτίδης Γεώργιος 2) Ακριβόπουλος Λεωνίδας 
3) Γραμματικός Κων/νος  
4) Παπαοικονόμου Καλλιόπη  
5) Πιπερίδης Στέλιος  
6) Μπέτζιου Μυρτώ  
7) Λαζαρίδου Αναστασία  

 
Στη συνέχεια αφού το ΔΣ δέχτηκε να συζητήσει και να αποφασίσει για το παρακάτω 10ο 

θέμα, ο κος Γενικός Διευθυντής εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου εισήγηση της 
Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού που έχει ως εξής: 

Στη Βέροια, σήμερα, την 1 Οκτωβρίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 9.00’ 
συνήλθε στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βέροιας (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) η 
Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 1/2019 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Δ.Ε.Υ.Α.Β., προκειμένου να αποφασίσει για τον ορισμό νέας 
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής και αποσφράγισης προσφορών του δημόσιου 
ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή εσωτερικού και 
εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης τ.κ Διαβατού Δήμου Βέροιας» συνολικού προϋπολογισμού 
3.548.387,10 €  χωρίς  ΦΠΑ και 4.400.000,00 € με ΦΠΑ. 

Αν και η διαδικασία ξεκίνησε ομαλά, για τεχνικούς λόγους που ανέκυψαν κατά τη διάρκειά 
της, δεν κατέστη τελικώς δυνατή η υποβολή προσφοράς από οικονομικούς φορείς καθόσον το 
έντυπο της υπηρεσίας με το παραγόμενο από το σύστημα αρχικά αλλά και μετά την σχετική του 
διόρθωση ύστερα από συνεχείς οχλήσεις οικονομικών φορέων, δεν ταυτίζονται (συνημμένα 1,2) 

Ζητήθηκε η συνδρομή της Τεχνικής Υποστήριξης (helpdesk) της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ 
τόσο τηλεφωνικά, όσο και με σχετικό e-mail το οποίο απεστάλη σήμερα, αναγγέλλοντας την 
τεχνική βλάβη στο ΕΣΗΔΗΣ.  
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Λόγω του ότι η επαναφορά του συστήματος για το συγκεκριμένο έργο από το ΕΣΗΔΗΣ 
ενδέχεται να καθυστερήσει και η αρχική καταληκτική ημερομηνία ήταν η 4/10/2019, θα πρέπει να 
ορισθεί νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής και αποσφράγισης προσφορών του 
δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή εσωτερικού 
και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης τ.κ Διαβατού Δήμου Βέροιας» λόγω ελαχίστου 
υπολειπόμενου χρόνου. 

Με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαίτερα στην παρ. 4 του άρθρο 37 προβλέπεται ότι « 
Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία οφείλεται σε γεγονότα 
ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως για την 
τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των προσφορών και των αιτήσεων 
συμμετοχής, όπως ιδίως η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και η σχετική δημοσίευσή της. 
Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του 
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και, στη συνέχεια, με αιτιολογημένη απόφασή της, η 
αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού.» 
 Ομοίως στο άρθρο 18 της σχετικής διακήρυξης προβλέπεται ότι «Αν, για λόγους 
ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή 
αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική 
ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας 
“Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται 
στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, 
δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή 
δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά 
των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.»  
Η Επιτροπή στη συνέχεια έλυσε τη συνεδρίασή της και με την παρούσα προτείνει  να μετατεθεί η 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής και αποσφράγισης προσφορών του δημόσιου 
ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού µε αριθμό Διακήρυξης 3816/2019 (συστημικός αριθμός 
85488,2) για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου 
αποχέτευσης τ.κ Διαβατού Δήμου Βέροιας» ως ακολούθως: 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: Παρασκευή 25/10/19  και ώρα 23:00 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: Παρασκευή 1/11/19  και ώρα 10:00   

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

Πραξιτέλης Θυμιόπουλος 

Γεώργιος Μπίσμπας 

Χρήστος Σιδηρόπουλος 

 

Ο κος. Πρόεδρος κάλεσε στην συνέχεια το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη: 
1) Την από 01/10/2019 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τον ορισμό νέας καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής και 
αποσφράγισης προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 
εκτέλεση του έργου «Κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης τ.κ 
Διαβατού Δήμου Βέροιας», σύμφωνα με την σχετική Εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής 
Διαγωνισμού, ως κάτωθι: 

 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 

Παρασκευή 25/10/19  και ώρα 23:00 

 
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών: 

Παρασκευή 01/11/19  και ώρα 10:00 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 255/2019 

………………………………………………………………………………………………… 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έληξε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το 
πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: 
 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 
     ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
      ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
      ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
     ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ  
     ΜΠΕΤΖΙΟΥ ΜΥΡΤΩ 
     ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
 

Ακριβές απόσπασμα 
Βέροια  01/10/2019 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 
 
 
 

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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